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v Bratislave, 12.4.2013 
 
 

Krátke kurzy poznávania vtáčích hlasov v lese 

(tlačová správa) 
 

 
Aj keď jar prichádza trochu neskoro, vtáky už v lesoch, ale aj mimo nich pekne spievajú. Aby sa 
ľudia naučili rozuzmieť spevu vtákov, tak ornitológovia z watching.sk pripravili pre záujemcov 
krátke kurzy poznávania vtáčích hlasov v lese. Akcia sa bude konať v sobotu aj v nedeľu 13.-
14.apríla 2013 od 10:00 – 16:00. Kurzy budú začínať vždy každú párnu hodinu od infostánku 
umiestnenom v areáli bufetov na Železnej studničke, pri odbočke na Kačín. Akcia sa bude tento 
rok opakovať aj cez víkend 11.–12. mája. 

Práve teraz je vhodné obdobie, aby sa ľudia naučili rozpoznávať váčie hlasy, lebo tu ešte nie je 
veľa vtákov a teda hlasy jednotlivých druhov sa nemiešajú. Dokonca aj tým, že stromy ešte 
nemajú listy, vtáky sú nápadnejšie a návštevníci ich budú mať možnosť pri speve aj vidieť. 
Ornitológ Ján Dobšovič z watching.sk hovorí: „Na lepšie naučenie sa rozpoznávania hlasov 
vtákov je lepšie, pokiaľ človek má možnosť toho vtáčika pri speve aj vidieť, spája sa mu aj 
akustický aj vizuálny vnem.“    

„Túto akciu organizujem už osem rokov, za tento čas sa základné vtáčie spevy naučilo 
rozoznávať niekoľko stoviek ľudí,“ hovorí ornitológ Ján Dobšovič z watching.sk. Počas približne 
hodinového kurzu sa ľudia môžu zoznámiť až s viac ako desiatimi druhmi vtáčích hlasov. 
Milovníci prírody môžu počuť napr. pinky, drozdy, penice, červienky, brhlíky, sýkorky, zelienky, 
či kolibiariky čipčavé. 

„Pri kurze si často pomáhame prepismi vtáčích hlasov do ľudskej reči, napr. spev pinky by sa dal 
napodobniť takto: Čo to tu robííííš, ty ty ty ty, Ďuro!“ s úsmevom napodobňuje Ján Dobšovič z 
watching.sk. 

Srdečne pozývame malých i veľkých záujemcov na tento kurz. 
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